Belém, 22 de fevereiro de 2018.

Senhores Pais ou Responsáveis.
O Colégio Santa Rosa, preocupado em oferecer o que há de melhor na
preparação de nossos alunos, apresenta-lhes a plataforma de simulados
Enem “Evolucional”
A Evolucional, com sede em São Paulo, é uma empresa inovadora que
utiliza a tecnologia para produzir simulados presenciais, pedagogicamente
alinhados à matriz do ENEM, para avaliar estudantes em relação a suas
Competências e Habilidades, além de prepará-los para a situação real do
exame. Além disso, a Evolucional oferece, por meio de sua plataforma,
diagnósticos precisos aos alunos, contribuindo para a melhora do desempenho
no ENEM.
Portanto:









Os simulados Evolucional seguem rigorosamente a estrutura do ENEM,
permitindo que seu filho(a) conheça a prova e se acostume com ela.
Ao fazer os simulados Evolucional, seu filho (a) testa conhecimentos e tem
acesso a relatórios que lhe dizem o que fazer para aumentar sua pontuação.
A Evolucional elabora simulados no modelo ENEM, corrige a prova,
utilizando a TRI, e oferece relatórios que permitem saber quais medidas
tomar para melhorar sua pontuação.
Permitem simular a aprovação, comparando dados de nota inseridos com
a última nota de corte do curso na universidade desejada. Por outro lado,
ao realizar os simulados, seu filho (a) se familiariza com os fatores
orgânicos e psicológicos que podem influenciar seu desempenho, como
tempo de prova, nervosismo etc.
A correção das redações utiliza os mesmos critérios do Enem, avaliando-as
em cada uma das 5 competências exigidas pelo Exame.
Esse sistema educacional está presente em 27 estados, 393 cidades e 1157
escolas do país, o que lhe dá credibilidade.

Após essas explicações, gostaríamos de informar-lhes que nosso primeiro
Simulado Evolucional, para os alunos do Ensino Médio, será nos dias 08/04
(domingo) e 15/04 (domingo), nos mesmos horários exigidos pelo Enem.
A fim de que seu filho(a) participe é necessário que ele se inscreva com a
Coordenadora Ana Maria Lima até o dia 02/03. Preço da inscrição: R$ 35,00
Grata pela atenção,
Ana Maria Lima (Coordenadora)
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